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Thema: Geraamte  
  

Creëren  Wie?  

Schrijf een artikel voor in de krant waarin je beschrijft waar en wanneer je 
de resten van een geraamte hebt gevonden van een dier. Omschrijf het 
dier, hoe herken je deze, waar heb je het gevonden…etc.  
  
Hoe zou je een nieuw geraamte/gewricht ontwerpen, waardoor het nog 
wel effectief werkt?  
  
  

  

Evalueren    

Wat zijn de consequenties van het breken van een bot? Zitten er 
bijwerkingen aan? (Verschilt dit per bot?)  
  
Kies de 5 belangrijkste vragen om het geraamte te onderzoeken.  
  
Observeer en beschrijf hoe het geraamte zich ontwikkelt van baby tot oude 
mensen.  

  

Analyseren     

Vergelijk de werking en de bouw van het geraamte van de mens, met die 
van de dieren. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen? Wat zou hier de 
reden voor kunnen zijn?   
  
Maak een venndiagram om verschillen en overeenkomsten te tonen tussen 
ons skelet en dat van een gorilla.  
  
Onderzoek hoe een gebroken bot weer kan worden gemaakt. Wat is 
daarvoor nodig? Hoe gebeurt dit?  
  
Onderzoek waarom de mens wel rechtop loopt, maar alle andere 
diersoorten niet.  
  

  

Toepassen     

Maak een muurkrant om te laten zien wat je weet over het geraamte.  
  
Laat aan de hand van schematische tekeningen (dus tekeningen met 
namen erbij) het verschil zien tussen de drie soorten gewrichten die wij 
hebben. 
  
Verzin een tekst op je favoriete liedje met informatie over het geraamte.   
  
Als je een hele goede arts zou ontmoeten, welke 5 vragen zou je hem/haar 
dan zeker willen stellen?  
  
Hebben er kinderen in groep 5/6 wel eens een bot gebroken? Welke dan? 
Doe hier onderzoek naar. 
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Begrijpen     

Beschrijf hoe ons skelet groeit van baby tot oude mensen.  
  
Maak een rap waarin je ons verteld wat je weet over het geraamte.  
  
Heb je wel eens iets gebroken? Wat gebeurde er allemaal? Hoe vond je dit? 
Maak hier een verhaal van.  

  

Onthouden     

Beschrijf 10 feiten over het geraamte. Maak hier een mooie poster van.  
  
Maak een tekening van het geraamte (of een deel daarvan) en benoem de 
afzonderlijke onderdelen  
  
Kijk naar de levensgrote geraamtes op de deur. Schrijf bij één van deze 
geraamtes van minstens 15 botten de naam op.  

  

  
  
   
  
 
  
 


